
O.B.Q.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de janeiro de 2022
1. Data, Local e Hora: Aos 17 dias do mês de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações 
S.A., localizada na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionista titular de 100% (cem por cento) das ações de 
emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Denis Lacerda de Queiroz e secretariados pelo Sr. Lucas Bittencourt Lacreta. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração 
da denominação social da Companhia; (ii) a alteração do endereço da sede da Companhia; (iii) a aceitação da renúncia dos diretores atuais e 
eleição dos novos diretores; (iv) a ratificação da total integralização do capital subscrito de R$300,00 (trezentos reais) pelo acionista único da 
Companhia e a realização de aumento do capital social da Companhia; (v) a alteração, reforma, renumeração geral e consolidação do estatuto 
social da Companhia, inclusive para realizar a inserção de cláusula arbitral para resolução de conflitos societários; e (vi) a autorização à admi-
nistração da Companhia para a prática de todos os atos necessários à implementação das matérias aprovadas. 5. Deliberações: Após análise e 
discussão, o acionista único, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou e aprovou o quanto segue: (i) Foi aprovada a alteração da denomi-
nação social da Companhia, que passará a ser Sul Concessões e Participações S/A. “Artigo 1º - Sob a denominação de Sul Concessões e Parti-
cipações S.A., (“Companhia”), fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, que será regida pelo presente Estatuto e pela legisla-
ção aplicável à espécie.” (ii) Foi aprovada a alteração do endereço da sede da Companhia, que passará a ser localizada na Av. Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Em decorrência da deliberação 
constante acima, os acionistas aprovaram a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a 
seguinte nova redação: “Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 
3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por deliberação da diretoria. (iii) Foram 
aprovadas as renúncias apresentadas pelos Diretores da Companhia, conforme abaixo: (a) renúncia ao cargo de Diretora apresentada pela Sra. 
Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 
Pamplona, 724, 7º andar, conjunto 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932, expedida pela 
SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 764.868.778-04, nos termos da carta de renúncia por ela entregue à Companhia nesta data, arquivada na 
sede da Companhia e anexa à presente como Anexo I; e (b) renúncia ao cargo de Diretor apresentada pelo Sr. Cleber Faria Fernandes, brasileiro, 
casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, 724, 7º andar, conjun-
to 77, Bairro Jardim Paulista, CEP 01405-001, portador da cédula de identidade RG nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 192.212.358-74, nos termos da carta de renúncia por ela entregue à Companhia nesta data, arquivada na sede da Companhia e anexa 
à presente como Anexo I. Foi aprovada a eleição dos novos membros da diretoria da Companhia, todos com mandato de 2 (dois) anos contado 
a partir desta data: (a) Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas 
portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi, CEP 04531-011, e-mail: 
lucas.lacreta@montepartners.com, para o cargo de Diretor sem designação específica; e (b) Denis Lacerda de Queiróz, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 056.203.7560 -SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o nº 668.457.425-53, resi-
dente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. dos Bandeirantes, 191, apto. 101, Sion, CEP 30315-000, e-mail: 
denis.lacerda@waterfy.com.br, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os novos Diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, não 
estarem impedidos de exercer cargos administrativos por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; 
em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defe-
sa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante 
assinatura do seus respectivos Termos de Posse, na forma do Artigo 149 da Lei nº 6.404/1976, os quais integram a presente ata como Anexo II, 
devendo permanecer no exercício de seus respectivos cargos até a investidura de seus sucessores. (iv) Foi aprovada neste ato, (a) a total integra-
lização de 300 (trezentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal anteriormente subscritas, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pela 
acionista única da Companhia, Norte Saneamento S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.806.062/0001-35, com seus atos constitutivos devida-
mente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 3530057311-1, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000 (“Norte”) em moeda corrente nacional e, também, (b) o aumento do capital 
social da Companhia, mediante a emissão de 7.000.000 (sete milhões) de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$1,00 (um real) por ação, resultando no preço total de emissão de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (“Novas Ações”). As Novas 
Ações foram totalmente subscritas pela Norte, acionista única da Companhia, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata como Anexo 
III, e terão as mesmas características e gozarão dos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias nominativas de emissão da Compa-
nhia atualmente existentes. A integralização das ações de emissão da Companhia mencionada no item (b) anterior é realizada, neste ato, median-
te a conferência ao capital social da Companhia de crédito de titularidade da acionista Norte contra Anderson Sandrini Botega, inscrito no CPF/
ME sob o nº 020.358.299-33 (“Mutuário”), representado pelo Contrato de Mútuo e Outras Avenças celebrado entre o Mutuário e a Norte em 10 de 
novembro de 2021, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (“Crédito”), incluindo eventuais juros e reajustes, e acompanhado de todas 
as garantias do Crédito oferecida pelo Mutuário e terceiros, na forma do Artigo 287 da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”). Em conformi-
dade com o Artigo 8º da Lei das S.A., foi apresentado, pela, Norte laudo de avaliação a valor contábil do Crédito, elaborado pela Teixeira Naves 
Consultoria Contábil Ltda., registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob nº 2SP036334/O4, com sede e domicílio a Aveni-
da Arnaldo Rojek, nº 110 – prédio 2, 1º andar, bairro Altos de Jordanésia, cidade de Cajamar, Estado de São Paulo, CEP: 07786-525, inscrita no 
CNPJ.MF. sob nº 26.578.291/0001-93, representada por Elizeu Luiz Teixeira, brasileiro, contador devidamente inscrito no CRC-SP 1SP130.910/O-3, 
portador da cédula de identidade RG nº. 10.274.739 SSP/SP, CPF/MF nº. 065.500.228-60, residente e domiciliado na Rua Esparta, nº. 469 Alpes 
dos Araçás, (Condomínio Scorpios Village II) Jordanésia, Cajamar, SP, CEP 07788-035 (“Empresa Especializada”), cuja cópia integra a presente 
ata como Anexo IV e que confirma o valor atribuído ao Crédito para fins de integralização das novas ações subscritas pela Norte, nos termos 
acima. Em decorrência da conferência do Crédito ao capital social da Companhia, esta passa a ser a sua legítima titular, para todos os fins de 
direito, ficando a Norte responsável (a) pela solvência do Mutuário, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 10 da Lei das S.A.; e (b) por notificar 
o Mutuário acerca da cessão do Crédito ora realizada pela Norte em favor da Companhia, na forma do 290 do Código Civil Brasileiro. Assim, o 
capital social da Companhia passará dos atuais R$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, para R$ 7.000.500,00 (sete milhões e quinhentos reais), representado por 7.000.500 (sete milhões e quinhentas) ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal, passando o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Arti-
go 5º - O capital social da Companhia é de R$ 7.000.500,00 (sete milhões e quinhentos reais), representado por 7.000.500 (sete milhões e qui-
nhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado.” (v) Foi aprovada a 
alteração, reforma, renumeração e consolidação do Estatuto inclusive para realizar a inserção de cláusula arbitral para resolução de conflitos 
societários, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a redação constante do Anexo V à presente ata. (vi) Por fim, fica autorizado que 
diretores da Companhia pratiquem todas as medidas e tomem todas as providências que se fizerem necessárias à execução e implementação das 
deliberações ora aprovados, incluindo, mas sem limitação, os registros, arquivamentos e publicações necessários. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da 
assembleia extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata da assembleia extraordinária, a 
presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Mesa: Denis 
Lacerda de Queiroz – presidente; e Lucas Bittencourt Lacreta – secretário. Acionista presente: Norte Saneamento S.A., representada por seus dire-
tores Lucas Bittencourt Lacreta e Denis Lacerda de Queiroz. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. Certifico que a presente ata confere com a origi-
nal, lavrada em livro próprio. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz - Presidente da Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionista: 
Norte Saneamento S.A. - Denis Lacerda de Queiroz - Diretor, Lucas Bittencourt Lacreta  - Diretor. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira 
– OAB/SP 310.303.
Anexo I - Cartas de Renúncia - Carta de Renúncia de Diretor. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Par-
ticipações S.A. - Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905 - São Paulo/SP. Ref.: Carta de Renúncia: Prezados 
Senhores, Por meio da presente, eu, Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, portador da cédula de identidade RG 
nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 192.212.358-74, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretor da  
O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, 
CEP 01405-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.277.147/0001-36 e NIRE 3530057560-1. A presen-
te renúncia tem eficácia imediata e é realizada em caráter irrevogável e irretratável. Atenciosamente, Cleber Faria Fernandes.
Carta de Renúncia de Diretor - São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A. - Rua Pamplona, nº 
818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905 - São Paulo/SP. Ref.: Carta de Renúncia: Prezados Senhores, Por meio da presente, eu, 
Sueli de Fátima Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua 
Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932, expedida pela SSP/
SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 764.868.778-04, venho apresentar minha renúncia ao cargo de Diretora da O.B.Q.S.P.E Empreendimentos e 
Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, cj. 92, Jardim Paulista, CEP 01405-905, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.277.147/0001-36 e NIRE 3530057560-1. A presente renúncia tem eficácia imediata 
e é realizada em caráter irrevogável e irretratável. Atenciosamente, Sueli de Fátima Ferretti. 
Anexo II - Termos de Posse de Diretor - Termo de Posse de Diretor. Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 
- NIRE 3530057560-1. Lucas Bittencourt Lacreta, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 10 de setembro de 1979, administrador de empresas 
portador da Cédula de Identidade RG nº 32.909.023 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 214.752.788-29 residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga nº 691, conjunto 1.305, Itaim Bibi CEP 04531-011, e-mail: 
lucas.lacreta@montepartners.com, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto 
à sua nomeação para exercer o cargo de Diretor sem designação específica da Sul Concessões e Participações S.A., sociedade por ações de 
capital fechado validamente existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil, com sede na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 43.277.147/0001-36 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo que: (i) não está incurso em 
nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer a administração de sociedades, 
seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, 
ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; 
e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio é aquele acima referido. São 
Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. Lucas Bittencourt Lacreta.
Termo de Posse de Diretor - Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1. Denis Lacerda de 
Queiróz, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG nº 056.203.7560, SSP/BA, inscrito no CPF/ME 
sob o nº 668.457.425-53, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. dos Bandeirantes, 191, apto 101, 
Sion, CEP 30315-000, e-mail: denis.lacerda@waterfy.com.br, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conheci-
mento e concordância quanto à sua nomeação para exercer o cargo de Diretor sem designação específica da Sul Concessões e Participações 
S.A., sociedade por ações de capital fechado validamente existente e devidamente constituída de acordo com as Leis da República Federativa 
do Brasil, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.277.147/0001-36 (“Companhia”), com início de mandato na presente data, declarando e garantindo 
que: (i) não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil; (ii) não está impedido de exercer 
a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou, ainda, em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade; e (iii) para os fins do § 2º do Artigo 149, da Lei 6.404/76, conforme alterada, informa que o endereço de seu domicílio 
é aquele acima referido. São Paulo/SP, 17 de janeiro de 2022. Denis Lacerda de Queiróz.
Anexo III - Boletim de Subscrição da Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1. Data: 
17/01/2022 - Boletim nº 01/01.
Valor do capital subscrito: R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
Quantidade de ações emitidas: 7.000.000 (sete milhões) de ações ordinárias nominativas.
Preço de emissão por ação: 1,00 (um real)

Forma de integralização:

Conferência ao capital social da Companhia de crédito de titularidade da acionista Norte contra Anderson 
Sandrini Botega, inscrito no CPF/ME sob o nº 020.358.299-33 (“Mutuário”), representado pelo Contrato de 
Mútuo e Outras Avenças celebrado entre o Mutuário e a Norte em 10 de novembro de 2021, no valor de R$ 
7.000.000,00 (sete milhões de reais) (“Crédito”), incluindo eventuais juros e reajustes, e acompanhado de 
todas as garantias do Crédito oferecida pelo Mutuário e terceiros, na forma do Artigo 287 da Lei nº 10.406/02 
para integralização das ações emitidas por meio deste boletim de subscrição.

Qualificação do Subscritor

Nome: Norte Saneamento S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3144, Conjunto 31, Jardim Paulistano, 
CEP 01451-000 – São Paulo/SP.

CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35

Ações subscritas:

Espécie e quantidade Valor 
Integralizado

Valor a 
integralizar

Data Limite para 
Integralização

Número das 
ações:

7.000.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal R$ 7.000.000,00 R$ 0 N/A 501 a 7.000.500
O subscritor declara, para todos os fins, estar de acordo com as condições expressas no presente Boletim de Subscrição e se compromete a cumprir 
as obrigações nele consignadas. Norte Saneamento S.A. - Denis Lacerda de Queiroz - Diretor, Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor.
Anexo IV - Laudo de Avaliação do Crédito Elaborado pela Empresa Especializada. Laudo de Avaliação Contábil. 1. Objetivo. Teixeira Naves 
Consultoria Contábil Ltda., inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o no 2SP036334/O-4 e no C.N.P.J./M.F. 
sob o nº 26.578.291/0001-93, sociedade empresária limitada estabelecida em Cajamar, SP, à Avenida Arnaldo Rojek, n° 110 - prédio 2, 1º andar, 
bairro Altos de Jordanésia, CEP: 07786-525, indicada pela diretoria da Norte Saneamento S.A. com sede social em São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144, conj. 31, Jardim Paulistano, C.E.P. 01451-000, inscrita no C.N.P.J./M.F nº 42.806.062/0001-35, com 
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - sob NIRE n° 35300573111 (“Norte Saneamento”), como perito 
avaliador, para determinar o valor do crédito que detém como Ativo Circulante no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) oriundo de 
mútuo conforme contrato realizado em 10 de novembro de 2021 com Anderson Sandrini Botega, RG n° 3026440/SESPDC-SC, CPF 020.358.299-
33, residente e domiciliado na Rua Washington Luis, 167, Vila Moema, CEP 88705-230, na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina, que será 
objeto de aumento do capital social na empresa O.B.Q.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A., que terá a sua denominação social alterada 
para Sul Concessões e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 43.277.247/0001-36 (“Sul Concessões”). Essa indicação foi ratificada 
em assembleia geral extraordinária dos acionistas da Sul Concessões a ser realizada. Teixeira Naves Consultoria Contábil Ltda. vem, através de 
seu sócio Sr. Elizeu Luiz Teixeira, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o n° 1SP130910/O-3, formular o 
presente laudo de avaliação contábil para formalizar o resultado de seu trabalho. 2. Metodologia e critério de avaliação. A avaliação foi efetuada 
aplicando-se a metodologia contábil, ou seja, com base nos valores dispostos nos registros contábeis, auxiliares e demais elementos próprios 
da contabilidade da Norte Saneamento S.A., com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/11/2021 e está fundamentada nos artigos 183 
e 184 da Lei nº 6.404/76. Obtivemos os referidos registros e discutimos com a Administração os critérios adotados na elaboração do balanço 
patrimonial, atentando,  em  especial,  para  as  principais  contas  constantes  do  mesmo  e constatamos que as práticas contábeis emanadas 
da legislação societária brasileira foram observadas. 3. Ausência de conflito de interesses e outras informações. Conforme determinado pela 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 319 de 3 de dezembro de 1999 informamos que: (i) não temos interesse, direto ou indireto, na 
Norte Saneamento, na Sul Concessões ou na operação, bem como qualquer outra circunstância relevante que possa caracterizar conflito de 
interesses e (ii) o controlador ou os administradores da Norte Saneamento ou da Sul Concessões não direcionaram, limitaram, dificultaram ou 
praticaram quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos 
ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade deste laudo de avaliação contábil. 4. Conclusão. Com base nos procedimentos acima 
descritos, o valor do crédito correspondente a operação do mútuo da Norte Saneamento S.A., na data-base de 30 de novembro de 2021, destacado 
no Anexo, que é parte integrante deste Laudo, é de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais). São Paulo, 17 de janeiro de 2022. Teixeira Naves 
Consultoria Contábil Ltda. - 2SP036334/O-4, Elizeu Luiz Teixeira - Contador - CRC1 SP 13 0910/O-3.
Anexo ao Laudo de Avaliação de Crédito Contábil da Norte Saneamento S.A. em 30 de novembro de 2021 - Norte Saneamento S.A.: Balanço 
Patrimonial encerrado em 30/11/2021:

ATIVO PASSIVO
Circulante 12.820.643,70 Circulante 16.731,16
Disponível 20.643,70 Patrimônio Líquido 12.803.912,54
Créditos a Receber 12.800.000,00 Capital Social 13.626.000,00

Mútuo Pessoa Física 7.000.000,00 (-) Capital Social a Integralizar (800.000,00)
Mútuo Pessoa Jurídica 5.800.000,00 Resultados Acumulados (22.087,46)

TOTAL DO ATIVO 12.820.643,70 TOTAL DO PASSIVO 12.820.643,70
Anexo V - Estatuto Social da Sul Concessões e Participações S.A. - CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1. Estatuto Social: 
Capítulo I - Denominação, Sede, Duração e Objeto. Art. 1º - A M. Transport Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regi-
da pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, em especial pela lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”). Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, 
Jardim Paulistano, CEP 01451-000, podendo abrir, transferir ou encerrar filiais, escritórios, agências e representações em qualquer parte do ter-
ritório nacional ou no exterior, observadas as exigências legais e estatutárias aplicáveis. Art. 3º - O prazo de duração da Companhia é indetermi-
nado. Art. 4º - A Companhia tem por objeto social a participação em sociedades de propósito específico, constituídas sob a forma de sociedade 
por ações, excetuadas instituições financeiras. Capítulo II - Capital Social e Ações. Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$ 7.000.500,00 
(sete milhões e quinhentos reais), representado por 7.000.500 (sete milhões e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O 
capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a um voto nas 
deliberações da assembleia geral, as quais serão tomadas na forma deste estatuto social e da legislação aplicável. Parágrafo 2º - É vedado à 
Companhia, em qualquer hipótese, emitir partes beneficiárias bem como manter tais títulos em circulação. Parágrafo 3º - As ações são indivisí-
veis em relação à Companhia que não reconhecerá mais que um proprietário para exercer os direitos a elas inerentes. Parágrafo 4º - Todas as 
ações de emissão da Companhia serão lavradas nos livros próprios da Companhia em nome de seus titulares.  Capítulo III - Assembleia Geral. 
Art. 6º - Os acionistas se reunirão em assembleia geral ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exer-
cício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua convocação, instalação e deliberações as disposições legais 
aplicáveis e o presente estatuto social. Art. 7º - A assembleia geral será presidida por qualquer dos diretores. O presidente da assembleia geral 
convidará outra pessoa, dentre os presentes, incluindo eventuais advogados convidados por ele para acompanhar a assembleia, para atuar como 
secretário. Art. 8º - As decisões da assembleia geral, ressalvados quóruns superiores previstos em lei, serão tomadas por maioria qualificada, ou 
seja, mediante voto favorável de acionistas titulares de ações com direito a voto representativas da maioria do capital social votante da Compa-
nhia, não se computando os votos em branco. Art. 9º - À assembleia geral compete as atribuições que lhe são conferidas pela Lei das S.A. Capí-
tulo IV - Diretoria. Art. 10 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois) Diretores sem designação específica, resi-
dentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto. Parágrafo Primeiro. A inves-
tidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos 
pela própria Assembleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. Parágrafo Segundo. O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, 
permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Parágrafo Terceiro - A 
remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral. Art. 11. A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios 
sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as medidas que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste 
Estatuto. Parágrafo Primeiro. Exceto pelo quanto disposto no Art. 13 abaixo, a representação ativa e passiva da Companhia nos atos e operações 
de gestão ordinária dos negócios sociais, em quaisquer documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou 
que a exonere de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: (a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) por 
um Diretor, em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma do Artigo 12 abaixo; ou (c) por 1 (um) ou mais procuradores, observados os 
termos do Artigo 12 deste Estatuto. Art. 12. Os Diretores da Companhia poderão, em conjunto, constituir procuradores em nome da Companhia 
para, em conjunto ou separadamente, representar a Companhia e praticar os atos e operações que vierem a ser especificados nos respectivos 
instrumentos de mandato. Os instrumentos de procuração deverão conter, com exceção daqueles para fins judiciais, prazo de validade determi-
nado, que não poderá exceder a 1 (um) ano. Art. 13. A Companhia poderá ser representada por somente um diretor ou por um procurador median-
te procuração emitida na forma do Artigo 12 acima, na prática dos seguintes atos:  (a) representação da Companhia perante a Infraestrutura de 
Chaves Brasileiras – ICP-Brasil e todas as autoridades certificadoras, inclusive a Certisign Certificadora Digital, Serasa Experian, Valid Certifica-
dora Digital, Soluti Certificação Digital, AC Digitalsign, SERPRO ou qualquer outra, para emissão, renovação ou revogação de certificado digital do 
tipo A1, A3 ou qualquer outro tipo existente ou que venha a ser criado; e (b) representação da Companhia perante órgãos da administração públi-
ca federal, estadual ou municipal, notadamente e sem limitação a Secretaria da Receita Federal, Secretarias de Estado da Fazenda, Secretarias 
Municipais da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Juntas Comerciais, Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, e perante o poder judiciário, 
inclusive para receber citações e para comparecer em juízo. Art. 14. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Com-
panhia, os atos de Diretores, procuradores, empregados ou funcionários que a envolverem em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas 
a negócios e/ou operações estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. 
Capítulo V - Conselho Fiscal. Art. 15 - O conselho fiscal da Companhia é um órgão não permanente e será instalado pela assembleia geral a 
pedido de acionista, nos termos da legislação aplicável, tendo a composição, os poderes e as funções previstos em lei.  Capítulo VI - Exercício 
Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Art. 16 - O exercício social da Companhia terá início em 1º de janeiro e término em 31 de de-
zembro de cada ano. Ao final de cada exercício social serão levantadas as demonstrações financeiras exigidas por lei. Art. 17 - As demonstrações 
financeiras e contábeis da Companhia deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Art. 
18 - Após efetuados os ajustes previstos em lei e a retenção para a constituição das reservas legais, a assembleia geral deliberará sobre a desti-
nação do saldo do lucro líquido, mediante proposta da administração e de opinião prévia do conselho fiscal, se instalado, observadas as disposi-
ções legais aplicáveis, sendo que ao menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido será distribuído aos acionistas, proporcionalmente às 
suas participações no capital social da Companhia, a título de dividendos obrigatórios. Art. 19 - A Companhia poderá preparar demonstrações 
financeiras em períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de 
lucros acumulados ou de reserva de lucros. Art. 20 - A Companhia poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio. As impor-
tâncias pagas ou creditadas pela companhia a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao valor do dividendo mínimo obri-
gatório. Capítulo VII - Liquidação. Art. 21 - A Companhia deverá entrar em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à assembleia geral 
eleger o liquidante. Capítulo VIII - Resolução de Controvérsias. Art. 22 - Toda e qualquer controvérsia oriunda deste Estatuto ou à constituição, 
operação, gestão e funcionamento da Companhia e que não possam ser solucionadas amigavelmente será resolvida por meio de arbitragem. A 
arbitragem será realizada em português, aplicando-se as leis brasileiras, e será administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da 
B3 (“Câmara”), por meio das regras contidas no regulamento da Câmara (“Regulamento”). Parágrafo Primeiro - O tribunal arbitral será com-
posto por 3 (três) árbitros, competindo à(s) parte(s) requerente(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança e à(s) parte(s) requeri-
da(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança, e o 3º (terceiro) será indicado de comum acordo pelos árbitros, sendo certo que os 
árbitros substitutos serão indicados pelo presidente da Câmara. O árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerente(s) deverá ser nomeado no reque-
rimento de arbitragem; o árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerida(s) deverá ser nomeado na comunicação de aceitação da arbitragem e o ter-
ceiro árbitro deverá ser nomeado no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da aceitação do árbitro da(s) parte(s) requerida(s). Parágrafo Se-
gundo - O tribunal arbitral terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e o procedimento arbitral será conduzido na língua portuguesa. 
Parágrafo Terceiro - Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, a(s) parte(s) requerente(s) e requerida(s) pagará(ão) os honorá-
rios, custas e despesas do respectivo árbitro que tiver(em) indicado, rateando-se entre as parte(s) requerida(s), de um lado, e parte(s) requeren-
te(s), de outro lado, os honorários, custas e despesas do terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta por cento). Caso haja mais de uma 
parte em um dos polos do procedimento arbitral, os honorários, custas e despesas alocados a referido polo serão rateados de forma igual entre 
elas. Parágrafo Quarto - Escolhidos os árbitros, as partes instalarão o procedimento arbitral perante a Câmara. Parágrafo Quinto. Os procedi-
mentos arbitrais deverão ser conduzidos de maneira sigilosa. Parágrafo Sexto - Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva 
e vinculativa, constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as partes a cumprir o determinado na decisão arbitral, independente-
mente de execução judicial. Parágrafo Sétimo - Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar deverá ser re-
querida ao tribunal arbitral e cumprida por solicitação do referido tribunal arbitral ao juiz estatal competente, no foro eleito conforme o Parágrafo 
Oitavo abaixo. Parágrafo Oitavo - Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou relacionada a este Estatuto, ou à constituição, 
operação, gestão e funcionamento da Companhia, não possa, por força de lei, ser dirimida pela via arbitral, bem como para a obtenção das me-
didas coercitivas ou cautelares antecedentes, anteriores, vinculantes ou temporárias, bem como para o início obrigatório no procedimento arbitral, 
nos termos do Artigo 7º da Lei nº 9.307/96, fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que possa ser. Capítulo IX - Disposições Gerais. Art. 23 - A Companhia disponibilizará aos acionistas os contratos 
com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de 
emissão da Companhia. Art. 24 - A Companhia observará o disposto no inciso V, do artigo 8º, da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, 
na hipótese de obtenção de registro de companhia aberta categoria A. Art. 25 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes. 
São Paulo, 17 de janeiro de 2022. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz - Presidente da Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionis-
ta: Norte Saneamento S.A. - Denis Lacerda de Queiroz - Diretor, Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor. Visto do Advogado: Gabriel Sollero Figueira 
– OAB/SP 310.303. JUCESP nº 68.099/22-8 em 03/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Site do Monitor Mercantil 11/02/2022

Certificado


		2022-02-10T15:26:25-0800


	EnvelopeID_daa22789-2d6b-4a44-921d-96e129a43676: DocuSign Envelope ID: DF96360D-A25F-4463-87DD-659292DCF4A7


